


RĘKAWICE nitrylowe
Rękawice - jednorazowe rękawice lateksowe ochronne, uniwersalne.
Rozmiar produktu: M, L, XL 
Wykonanie: guma woskowa/lateks/nitryl
Opakowanie: opakowanie kartonowe (rozmiar kartonu: 49,5 x 7 x 25
cm.
Ilość w opakowaniu: 100 sztuk/opakowanie

RĘKAWICE foliowe HDPE
Rękawice - jednorazowe rękawice ochronne foliowe, uniwersalne.
Rozmiar produktu: M, L, XL
Przeznaczone są do zabezpieczenia skóry rąk. Stanowią higieniczną
ochronę. Posiadają atesty HDPE - dopuszczone są do
bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Ilość w opakowaniu: 100 sztuk/opakowanie

1,75 złnetto op./
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AEROZOL do dezynfekcji
Aerozol do dezynfekcji przedmiotów i rąk.
75% roztwór alkoholowy.
Pozwala na utrzymanie czystości i higieny używanych przedmiotów
oraz rąk. Nie wysusza skóry.
Produkt wykazuje działanie wirusobójcze i bakteriobójcze.
Do czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.

90ml 300mli

ŻEL antybakteryjny

Aloesowy żel do mycia rąk zawierający w składzie alkohol, który
skutecznie usuwa zanieczyszczenia bez użycia wody i mydła.
Nie wymaga spłukiwania.
Żel antybakteryjny do pielęgnacji skóry dłoni.
Usuwa do 100% zanieczyszczeń. Zapach aloesu.

Pojemność 100 ml

PŁYN do dezynfekcji dłoni
Pojemność 5000 ml

Płyn do dezynfekcji dłoni - nie wymaga dodatkowego użycia wody.
Nie wymaga spłukiwania.
Służy do bezpiecznej pielęgnacji dłoni.
Płyn z serii ProtectSkin.
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Przegrody kasowe
 

Osłony kasowe wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
i szkła hartowanego. Dostępne w dwóch wersjach standardowych
oraz w wersji na zamówienie pod indywidualne potrzeby. Osłony
zwiększają ochronę pracowników i klientów przed wirusami i
bakteriami. Osłony kasowe to produkt niezbędny wszędzie tam,
gdzie obsługuje się klientów.
Osłony można również stosować jako bariery oddzielające
pracowników, ustawiając je na biurkach.
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wykonanie z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej AISI 304,
łatwość montażu,
szkło hartowane odporne na czyszczenie
środkami chemicznymi,
dostępne różne wymiary.

Zalety:

Standard I Standard II

Indywidualny
projekt

500mm x305mm x1210mm
600mm x305mm x1210mm
700mm x305mm x1210mm

Dostępne wymiary osłon:
500mm x100mm x960mm*
600mm x100mm x960mm*
700mm x100mm x960mm*

Dostępne wymiary osłon:

*podana wysokość jest wymiarem szyby, wymiar wraz ze stelażem dostosowujemy pod indywidualne potrzeby.



Śluzy do dezynfekcji
osób oraz sprzętu 

Śluza do dezynfekcji osób oraz sprzętu minimalizuje ryzyko
przedostania się wirusa do wewnątrz chronionych obiektów. Śluza
jest idealnym rozwiązaniem dla zwiększenia ochrony budynków
użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, placówek oświatowych i
kulturalnych, a także zorganizowanych wydarzeń.
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wykonanie z wysokiej jakości stali
nierdzewnej AISI 304,
16 wysokowydajnych dysz wytwarzających
mgiełkę z płynu dezynfekującego,
zawór 1/2” umożliwiający podłączenie do
instalacji płynu do dezynfekcji.

Zalety:

Dodatkowe
wyposażenie

Dostępne wymiary
(SxGxW)
1000x1000x2400mm

*zestaw nie zawiera pompy oraz węża przyłączeniowego.
**elementy zabudowy płatne są dodatkowo.

elementy zabudowy** (fot.2) -
zmniejszają wpływ czynników
zewnętrznych na proces
dezynfekcji, montowane bez
użycia narzędzi.



Szafy dezynfekcyjne
z natryskiem

Dodatkowe
wyposażenie

pompa płynu i wąż**

drzwi przeszklone z szybą ze szkła
hartowanego oraz uszczelką magnetyczną,
szafa wyposażona w 3 półki gretingowe,
przyłącze środka dezynfekującego*,
8 lub 12 dysz natryskowych w zależności od
modelu,
wydajność dysz 0,7 L lub 1L/min w
zależności od modelu
otwór odpływowy w dnie
nogi z regulacją poziomu wysokości

Zalety:

 

Wysokiej jakości szafa do dezynfekcji, wykonana z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego. Szafa
dostępna jest w dwóch wersjach i zapewnia najwyższy poziom
higieny. Zamontowane dysze natryskowe z regulowanym kątem
rozpylania dają wysoką skuteczność dezynfekcji.
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Dostępne wymiary
szafa pojedyncza (SxGxW)
500x600x1800 mm
szafa podwójna (SxGxW)
1000x600x1800 mm

*gwintowane 3/4 lub szybkozłączka ogrodowa.
**wyposażenie dodatkowe jest wyceniane indywidualnie przy każdym zamówieniu.



Stanowisko dezynfekcyjne
z półką i dozownikami

Opcje wykonania
mniejsza półka na 1 lub 2
opakowania rękawiczek,
wersja mobilna na kołach*
możliwość zamocowania
własnego dozownika (max.
Ø78 mm, otwór montażowy
gwintu dozownika Ø30 mm).

dwa dozowniki z tworzywa sztucznego o
pojemności 500 ml,
półka na 3 opakowania rękawiczek
jednorazowych,
kosz na zużyte rękawiczki o poj. 12,9 L,
regulowana wysokość nóżek.

Zalety:

Wolnostojące, trójfunkcyjne stanowisko do dezynfekcji rąk z półką
na rękawiczki i dozownikiem płynu dezynfekującego. Prosta i
solidna konstrukcja pozwala na ustawienie stanowiska w dowolnie
wybranym miejscu bez konieczności mocowania go do ścian
budynku.
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Dostępne wymiary
(SxGxW) 530x400x990 mm

*wykonanie wersji mobilnej wózka dodatkowo płatne.



Stanowisko dezynfekcyjne
z półką i dozownikiem

Opcje wykonania
mniejsza półka na 1 lub 2
opakowania rękawiczek.

dozownik łokciowy w obudowie metalowej
na płyn do dezynfekcji o pojemności 1L,
półka na 3 opakowania rękawiczek
jednorazowych,
kosz na zużyte rękawiczki o poj. 12,9 L,
4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem.

Zalety:

Wolnostojące, trójfunkcyjne stanowisko do dezynfekcji rąk z półką
na rękawiczki i dozownikiem płynu dezynfekującego. Wygodna i
solidna konstrukcja pozwala na ustawienie stanowiska w dowolnie
wybranym miejscu bez konieczności mocowania go do ścian
budynku.
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Dostępne wymiary
(SxGxW) 530x400x1250 mm



Bramka do dezynfekcji
wózków sklepowych

Brama wykonana z wysokogatunkowych stali kwasoodpornych.
Przeznaczone do odkażania wózków sklepowych za pomocą
specjalistycznego płynu dezynfekcyjnego. Dezynfekcja polega na
natryskiwaniu środka dezynfekującego na całą powierzchnię
wózka.
Urządzenie wyposażone w przycisk awaryjny, natychmiastowe
wyłączenie urządzenia - wyłącznik zasilania głównego.
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Klient pobiera wózek zdezynfekowany ze strefy
"wózków czystych".
Po zakończeniu zakupów odstawia wózek do
strefy „wózków brudnych”.
Obsługa sklepowa cyklicznie odkaża wózki
brudne i odstawia na stanowisko z wózkami
czystymi.

1.

2.

3.

Jak to działa?

Maksymalny czas
dezynfekcji

15 minut z możliwością przerwania
w dowolnym momencie

Dostępne rozmiary
1300 x 600 x 1300 (1300 x
1600 x 1300 z najazdami)

Dodatkowe
informacje

Rodzaj płynu stosowanego w
bramach dezynfekujących:
MOSTAMIR SOFT producent
Investa Chem. Środek
dopuszczony do kontaktu z
powierzchniami mającymi
kontakt z żywnością.
Brama przeznaczona na
zbiornik o maksymalnych
wymiarach 280 x 240 x 390
mm (25 litrów płynu).
Szacunkowa przepustowość
bramy to 130 wózków/minutę.
Przy tych założeniach zużycie
środka na jeden wózek to 7,3
ml.



Lampy sterylizacyjne
wersje mobilne

Lampa
przepływowa do

dezynfekcji
pomieszczeń

wykonana z wysokiej
jakości stali nierdzewnej
AISI 304,
cztery koła skrętne,
wydajność sterylizacji do
50 m3,
pozwala na używanie w
obecności osób i zwierząt,
posiada filtr
przeciwpyłowy.
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Mobilna lampa UV-C
do dezynfekcji
pomieszczeń

wykonana z wysokiej
jakości stali nierdzewnej
AISI 304,
cztery koła skrętne,
wydajność sterylizacji do
50 m3,
prosta w użyciu,
wyłącznie do sterylizacji
bez obecności osób i
zwierząt.

Dostępne rozmiary
OPCJA I - 400 x 400 x 1850 mm
OPCJA II - 400 x 400 x 1400 mm

Opcja I Opcja II



Lampy sterylizacyjne
wersje mobilne
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Lampa
przepływowa do

dezynfekcji
pomieszczeń

wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
AISI 304,
montaż na ścianie,
wydajność sterylizacji do 50 m3,
prosta w użyciu,
pozwala na używanie w obecności osób i
zwierząt,
posiada filtr przeciwpyłowy.

Zalety



Ozone - Cleaner
Szafa dezynfekująca

Szybko i łatwo zdezynfekujesz wszelkiego rodzaju odzież, obuwie,
narzędzia, czy sprzęt elektroniczny.
Szafę można wykorzystać we wszystkich obiektach i instytucjach
użyteczności publicznej. Dezynfekuj tam gdzie tego potrzebujesz.
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Dostępne wymiary
(SxGxW) 800 x 730 x 1950 mm
(SxGxW) 1660 x 730 x 1950
mm

SKUTECZNOŚĆ
niszczy groźne wirusy i bakterie,
dociera do wszystkich zakamarków
dezynfekowanych przedmiotów.

BEZPIECZEŃSTWO
sygnalizacja otwartych drzwi,
blokada drzwi po uruchomieniu programu,
sygnalizacja zakończonej dezynfekcji.

WYGODA
drążek na ubrania,
przestawne półki,
cztery automatyczne programy:
SOFT, MEDIUM, HARD, EXTRA,
funkcja opóźnionego startu,
wskaźniak czasu trwania dezynfekcji.
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